
 
 

Ata da Reunião da Comissão Especial de Política Criminal e 

Penitenciária da OAB SP 

 

Aos 22 dias do mês de junho de 2021, às 11:00 horas, realizou-se reunião 

ordinária da Comissão de Política Criminal e Penitenciária, via plataforma 
digital Zoom. 

 
Participaram da reunião os seguintes Membros e Membras: 

 
1. Priscila Pamela 

2. Vivian Peres 
3. Daniele Postoiev Fogaça 

4. Mayara Silva de Souza 
5. Matheus Baptista 

6. Adriana Castelo Branco 
7. Carla de Andrade 

8. Gabriel Brollo  

9. João Joaquim 
10. Konstantin Gerber 

11. Larissa 
12. Leila Speeden 

13. Leonardo Amaral 
15. Lígia de Souza Cerqueira 

16. Mário Badures 
17. Uélinton Ricardo 

18. Vinicius Fochi 
19. Fernanda Caethano 

20. Milena Guimarães 
21. Ana Carolina Silva 

22. Fabiana Viana 
23. Leandro Lanzellotti 

 

 
Foram abordados os seguintes assuntos:  

 
1.  Realizada a abertura de praxe, com breve conversa com os membros e 

membras a fim de saber se estão bem, iniciamos a presente reunião; 
 

2. Mayara Silva explanou sobre o Núcleo Juventude: adolescentes em 
conflito com a lei, apresentando powerpoint do relatório sobre a situação 

do(a)s adolescentes que cumprem medida socioeducativa, que embora não 



houve nenhum óbito, infelizmente muitos foram contaminados com o vírus 
de covid-19, e as ações para proteção e combate contra o contágio estão 

muito vagarosas. As Organizações da Sociedade Civil estão organizando 
ações protetivas com o apoio de nossa Comissão. Mayara falou também 

sobre o Projeto “Construindo Sonhos”, que está sendo desenvolvido 
pelo(a)s integrantes do Núcleo Juventude: adolescentes em conflito com a 

lei; 
 

3. Priscila Pamela se pronunciou a respeito do pedido de providências 
realizado por esta Comissão para o Tribunal de Justiça, a fim de que forneça 

acesso ao banco de dados referentes à saúde das pessoas privadas de 
liberdade e que se encontram no grupo de risco, a fim de pleitear por 

medidas cautelares de proteção a essas pessoas, entretanto, tal pleito foi 
recebido como interferência na atividade jurisdicional, e em razão disso, foi 

feito um pedido ao CNJ; 

 
 

4. Priscila reportou que houve audiência pública convocada pelo CNJ sobre 
a ADPF 347, que postula o reconhecimento do “estado de coisas 

inconstitucional” do sistema carcerário brasileiro por atos de omissão e 
comissão praticados pelo poder público e que ferem os direitos 

fundamentais das pessoas privadas de liberdade, no entanto, a Comissão 
de Política Criminal e Penitenciária de São Paulo não foi convocada, mas 

apenas Comissões em âmbito nacional. 
 

Complementa que desde a decisão preliminar da referida Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental não houve nenhuma 

providência; 
 

5. Sobre a vacinação, a Secretaria de Saúde ainda não respondeu o nosso 

requerimento, e em razão disso, confeccionamos ofício para a Coordenação 
de Saúde.  

 
Foi constatado que há idosos em situação de privação de liberdade que 

ainda não foram vacinados, mesmo tendo direito, sendo o público alvo do 
Edital de vacinação. Destarte, solicitamos para que o mesmo grupo que 

esteja sendo vacinado fora das instituições prisionais seja também 
vacinado dentro das prisões; 

 
6.  Sobre o Núcleo de Oficinas Culturais, o(a)s integrantes desse GT 

articularam a compra de 70 (setenta) caixas de lápis de cor, apontadores 
e folhas de papel sulfite e a doação será feita amanhã (23/06/21) na 

Unidade Prisional (PFS), conforme solicitação feita pelas próprias 
reeducandas participantes das oficinas culturais; 

 



7. Konstantin Gerber reportou que está confeccionando Oficio que a Priscila 
Pamela requisitou anteriormente sobre o fornecimento de alimentação em 

algumas unidades; 
 

8. Priscila incentivou que os membros e membras desta Comissão 
idealizem e organizem palestras e eventos sobre o sistema prisional, com 

foco na violação sistemática de direitos humanos das pessoas em situação 
de privação de liberdade; 

 

 

9. Leandro Lanzellotti se pronunciou sobre o encontro do Conselho de 

Comunidade, que possui prerrogativa de inspeção nas unidades prisionais, 

por essa razão a importância de atuar em conjunto. 

 

Leandro reportou que o Desembargador Dr. Cardozo mencionou a nossa 

Comissão e elogiou a participação dela no Projeto SEMEAR, que tem como 

um dos objetivos, a manutenção desses Conselhos de Comunidade ativos, 

com autonomia para exercer a função de efetuar denúncias e propor 

melhorias.  

Complementa que os Conselhos de Comunidade podem ser instituídos em 

Comarcas em que não há unidades prisionais, pois a ideia central é o 

acolhimento de egresso(a)s que se encontram em prisões vizinhas, mas 

que possam retornar à cidade natal, onde residiam anteriormente.  

Priscila informou que as indicações para o Conselho de Comunidade 

deverão ser feitas e encaminhadas para a Diretoria; 

 

10. Sobre o Núcleo de Cartas, Leandro Lanzellotti relatou que encaminhará 

à Solange, do Instituto Ação pela Paz, o projeto de “Folders informativos” 

(Ferramenta de divulgação às pessoas que se encontram cumprindo pena 

privativa de liberdade, sobre processos de execução, benefícios, projeções, 

faltas, comutação de pena, multa), a fim de um posicionamento acerca de 

eventual parceria. 

Será imensamente satisfatório a realização desse Programa de distribuição 

de cartilhas no cárcere; 

 

11. Priscila Pamela reportou que está em contato com a Mariana Borges, 

no tocante ao Projeto de Saúde e que o Instituto pela PAZ também se 

interessou em realizar o projeto em parceria; 

 

12. Priscila fez registro dos ofícios que têm sido encaminhados às unidades 

prisionais, órgãos e afins; 



As divulgações sobre as ações desta Comissão seguem sendo feitas na 

página do site e do Facebook da OAB/SP. 

  

Por ser a verdade, firmamos a presente. 

  

  

 Priscila Pamela dos Santos             Daniele Postoiev Fogaça Terra 

        Presidente                                       Secretária-Geral  

 


